SOPIMUSEHDOT, vuokraus
Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun tavarat on luovutettu tilaajalle, ja päättyy, kun Crepperie Oy:n (COy) edustaja on
ilmoittanut tavarat vastaanotetuiksi. Jos tavarat on vuokrattu noutona varastoltamme, on ne
noudettavissa palveluaikojemme puitteissa arkisin ma–pe klo 9–17 osoitteesta Aleksis Kiven katu 17,
Helsinki . Noutoaika on hyvä ilmoittaa tunnin tarkkuudella henkilökohtaisen palvelun varmistamiseksi.
Palveluaikojen ulkopuoliselta ajalta veloitamme arkena 35€/tunti ja pyhäisiin 70€/tunti.
Mikä nouto- tai palautusaika venyy vuokrausajan ulkopuolelle, veloitetaan hinnaston mukaista
lisävuokraa siihen asti, kunnes tavarat on palautettu tai korvattu COy:lle.
Tilaaja vastaa tavaroista siitä alkaen, kun ne on luovutettu tilaajalle tai hänen edustajalle, ja siihen asti,
kunnes tavarat on luovutettu takaisin COy:n edustajalle.

Tilaaminen verkkokaupasta

Verkkokaupan kautta tilaaminen tapahtuu siten, että valitsette haluamanne tavarat ensin ostoskoriin ja
ostoskorissa täytettyänne pyydetyt tiedot, lähetätte tilauksen meille. Lähetetty tilaus on sitova tilaus
ilman erillistä tilausvahvistustakin.

Panttimaksu

Kaikista puhdistusta vaativista kalusteista veloitamme 30€ panttimaksun per kaluste. Kun kalusteet
palautetaan puhdistettuina ja muutoin samassa kunnossa kuin ne oli vuokralle luovutettaessa,
palautetaan panttimaksu. Pantti annetaan takaisin käteisenä kalusteiden palautuksen yhteydessä.
Likaisten kalusteiden puhdistuksesta lisää kohdassa *tavaroiden palautus.

Toimitus

Toimitushinta sisältää tilattujen tavaroiden kuljettamisen sovittuun katuosoitteeseen jalkakäytävälle
auton viereen, josta asiakas kuljettaa tavarat itse eteenpäin, sekä tavaroiden pois noudon samasta
katuosoitteesta, johon asiakas on ennen ilmoitettua noutoajankohtaa kuljettanut tavarat valmiiksi
noutoa odottamaan. Tilaajan on toimitettava vastaanottavan henkilön puhelinnumero sähköpostilla
osoitteeseen event@crepperie.fi viimeistään 48 tuntia ennen tavarantoimitusta ja vastaanottajan on
oltava valmiina tavaran toimitus-/noutopaikassa etukäteen sovitussa aikahaarukassa. Jos kuljettaja
joutuu odottamaan kohteessa tilaajan paikalle saapumista, COy laskuttaa 5 minuutin ylittävästä
odotusajasta hinnastonsa mukaisesti.
Mikäli tilaaja tilaa erikseen tavaroiden kuljettamisen kuljetusauton viereltä varsinaiseen
käyttökohteeseen tai käyttökohteesta kuljetusautolle, tehdään siirto tilaajan vastuulla ja
korvausvastuulla, jolloin mahdolliset vahingot vuokrakalustolle, kuljetusreitin varrella oleville rakenteille,
pinnoille, esineille, henkilöille tai jollekin muulle osapuolelle tai kolmannen omaisuudelle, kuuluvat
tilaajan kustannettaviksi. Kyseinen työ veloitetaan käytetyn työajan ja työvälineiden mukaan.

Maksu vuokrauksesta

Verkkokaupan kautta tehty tilaus on sitova ja verkkokaupan toimittama lasku on maksettava heti. Vain
heti maksetut tilaukset sitovat COy:tä luovuttamaan tavarat tilaajan käyttöön tilatun ajanjakson ajaksi.
Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin kuin heti tilausta tehtäessä, tavarat luovutetaan tilaajalle vain
mikäli niitä on vuokra-ajan puitteissa vapaana. Tavarat luovutetaan tilaajalle vain mikäli suoritus näkyy
COy:n tilillä. Muussa tapauksessa maksu on suoritettava käteisellä tavaran noudon yhteydessä.

HUOM! COy ei vastaa tilaajalle mahdollisesti syntyvästä vahingosta, joka aiheutuu, jos tilausta ei
järjestetä maksuepäselvyyksien vuoksi.

Tavaroiden palautus

Vuokra-ajan päättyessä vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto puhdistettuna ja muutoin samassa
kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.

Puhdistus

Mahdollisista puhdistuksista veloitamme 50,00€ (sis. alv) / alkava tunti ja minimiveloitus on 50,00€.
Mikäli vuokrakalusto tarvitsee puhdistusta, on asiakas velvoitettu hoitamaan puhdistus vuokra-ajan
puitteissa omalla kustannuksellaan tai maksamaan pantin arvon ylittävät siivouskustannukset ja
menetetyn vuokra-ajan, mikäli puhdistustyö vie enemmän kuin neljä tuntia.

Tavaran rikkoutuminen

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamilleen tavaroille syntyneet vahingot vahingoittuneiden
tai kadonneiden tavaroiden ja/tai osien uushankinnan toimitus- ja käsittelykuluineen.

Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole vakuutettu COy:n toimesta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston
asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Peruutusehdot

Mikäli perutte kirjallisesti varauksenne, kun vuokra-ajankohdan alkuun on
• yli 14 päivää, veloitetaan asiakkaalta 20% tai
• alle 14 päivää, veloitetaan asiakkaalta 75%
kustannuslaskelman arvosta COy:lle taloudellisten menetysten peittämiseksi. Yli menevältä osalta
palautetaan rahat viiden (5) pankkipäivän kuluessa asiakkaan ilmoittamalle tilille.
Kaikissa tapauksissa tilaus on peruttava kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi.

Vuokrauksen peruuntuminen Crepperie Oy:n toimesta

COy voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 45 päivää ennen tilausta. Mikäli COy syystä
tai toisesta purkaa sopimuksen irtisanomisajan umpeutumisen jälkeen on tilaajan esitettävä
korvausvaatimus kirjallisesti seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtuneesta rikkomisesta tai
purkamisesta ja maksettava korvaus saa nousta enintään jo suoritettujen palkkioiden määrään, ellei
COy järjestä muuta tilalle.
Mikäli vuokrausta ei voida järjestää COy:tä kohdanneen ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi
(epidemia, sotatila, sähkön-, veden- tai lämmönjakeluhäiriö energia-, vesi- tai muulla laitoksella, yms.
tekijä, johon COy ei itse voi vaikuttaa), palauttaa COy ennakkoon maksetut rahat pl. peruuntumisesta
aiheutuneet välittömät kustannukset.

